
Regulamin wypożyczania urządzeń Czytak Plus i Czytak NPN3  

użyczonego 

Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej im. J. Lompy w Lublińcu

w ramach projektu

„Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób  

niewidomych i słabo widzących - edycja 2018”

Dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

1. Miejsko-Powiatowej  Bibliotece  Publicznej  im.  J.  Lompy  w  Lublińcu  może

wypożyczać  Czytaka  Plus  i  Czytaka  NPN3  jedynie  Użytkownikowi

posiadającemu orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu wzroku.

2. Użytkownik wypożyczający Czytaka Plus i Czytak NPN3 jest zobowiązany do

podania  numeru  telefonu,  który  jest  konieczny  do  utrzymywania  kontaktu

pomiędzy Biblioteką a Czytelnikiem.

3. Użytkownik,  który  zamierza  korzystać  z  Czytaka  jest  zobowiązany  do

zapoznania się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowania zawartych w nim

warunków.

4. Wypożyczenie Czytaka Plus i Czytaka NPN3 jest bezpłatne.

5. Użytkownik  zobowiązany  jest  do  okazania  bibliotekarzowi  karty  bibliotecznej

wraz  z  innym  dokumentem  potwierdzającym  tożsamość  w  celu  wypełnienia

oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1  .  

6. Warunkiem  wypożyczenia  Czytaka  Plus  i  Czytak  NPN3  jest  pisemne

potwierdzenie wypożyczenia przez Użytkownika lub jego prawnego opiekuna.

7. Oświadczenie sporządza się w dwóch egzemplarzach, po jednym dla biblioteki

i Użytkownika.

8.   W momencie zwrotu Czytaka i po sprawdzeniu jego stanu technicznego przez

bibliotekarza,  Użytkownik  na  swoim  oświadczeniu  otrzymuje  potwierdzenie

zwrotu   



9. Czas wypożyczenia Czytaka Plus i Czytaka NPN3 określa Biblioteka, jednak nie

może  być  on  dłuższy  niż  30  dni,  chyba  że  nie  ma  innych  Użytkowników

oczekujących, wtedy może być wypożyczony na kolejny okres. 

10.Po upływie terminu, na jaki został wypożyczony Czytak Plus i i Czytaka NPN3,

w razie jego nie zwrócenia, Biblioteka ma prawo do naliczenia kary umownej

w wysokości 1 zł za każdy dzień zwłoki.

11.Osoby  nieoddające  urządzenia  w  terminie  nie  mogą  ponownie  wypożyczać

Czytaka Plus i Czytaka NPN3.

12.Z chwilą wypożyczenia Czytaka Plus i Czytaka NPN3 Użytkownik staje się za

niego  całkowicie  odpowiedzialny  i  jest  zobowiązany  do  zwrócenia  go

w oznaczonym terminie w takim stanie, w jakim został mu wypożyczony.

13.W  wypadku  uszkodzenia  Czytaka  Plus  i  Czytaka  NPN3,  Użytkownik  ponosi

koszty jego naprawy nieobjęte gwarancją producenta.

14.W wypadku  całkowitego  zniszczenia  lub  zagubienia  Czytaka  Plus  i  Czytaka

NPN3, Użytkownik płaci odszkodowanie w wysokości odpowiadającej wartości

sprzętu.

15.Skargi  i  wnioski  Użytkownicy  mogą  zgłaszać  Kierownikowi  Wypożyczalni,

Instruktorowi lub Dyrektorowi MPBP.

16.Niniejszy regulamin obowiązuje od 18 czerwca 2019 r.


